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VĂN PHÒNG 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
Số:  4519/VP-KTTH Lạng Sơn, ngày  12 tháng 11 năm 2018 

V/v dự thảo văn bản chỉ đạo tăng 
cường các biện pháp phòng chống 
buôn lậu, vận chuyển, kinh doanh 
lợn, các sản phẩm từ lợn không rõ 

nguồn gốc  
 
 

Kính gửi: Cục Quản lý thị trường tỉnh Lạng Sơn. 

 

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình 
tại Công văn số 10853/VPCP-V.I ngày 08/11/2018 của Văn phòng Chính phủ về 
việc tăng cường các biện pháp phòng chống buôn lậu, vận chuyển, kinh doanh 
lợn, các sản phẩm từ lợn không rõ nguồn gốc, đồng chí Nguyễn Công Trưởng, 
Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo 389 tỉnh có ý kiến như sau:  

Giao Cục Quản lý thị trường tỉnh (thường trực Ban Chỉ đạo 389 tỉnh) chủ 
trì, phối hợp với các cơ quan liên quan nghiên cứu, dự thảo văn bản chỉ đạo của 
UBND tỉnh để thực hiện nội dung chỉ đạo của Phó Thủ tướng Thường trực tại Công 
văn trên, dự thảo hoàn thành trước ngày 16/11/2018. 

(Công văn số 10853/VPCP-V.I được gửi kèm theo qua eOffice và trên 
Trang thông tin của Văn phòng UBND tỉnh). 

Văn phòng UBND tỉnh thông báo ý kiến chỉ đạo của đồng chí Phó Chủ tịch 
UBND tỉnh để Cục Quản lý thị trường tỉnh, các cơ quan liên quan thực hiện./.
           

Nơi nhận: 
- Như trên; 
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 
- Các cơ quan TV BCĐ 389 tỉnh;  
- C, PVP UBND tỉnh, 
  các Phòng: KG-VX, KTN, TH, TH-CB;  
- Lưu: VT, KTTH(LC). 
                        

          KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 
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